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Överlämnande av AB SVAFO:s ansökan om 
övertagande av tillstånd enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) överlämnar handlingar i ärendet till regeringen 

tillsammans med myndighetens yttrande över ansökan (bilaga 1). 

Ärendet 
AB SVAFO (Svafo) ansökte den 30 december 2009 om att få överta det kärntekniska 

tillståndet för Ågesta kärnkraftverk (Ågestaverket) i Huddinge. Parallellt med Svafos 

ansökan har Vattenfall AB (Vattenfall) ansökt om att bli befriat från sina rättigheter och 

skyldigheter som tillståndshavare för Ågestaverket (se SSM 2010-491). 

 

Till ansökan bifogades bland annat beskrivningar av anläggningen, Svafos organisation, 

bemanning och strålskyddskompetens. Svafo har lämnat flera kompletteringar till sin an-

sökan med bland annat information angående utvecklingen av bolagets organisation samt 

finansiella säkerheter utöver de beräknade kostnaderna för avveckling av Ågestaverket för 

att täcka eventuella tillkommande kostnader. 

 

SSM har remitterat ansökan till ett flertal instanser som bedömts kunna ha intresse i sak-

frågan. Ingen remissinstans har haft något att invända mot att ansökan bifalls. 

Skälen för beslutet 
SSM har granskat ansökan med kompletteringar, inhämtat behövliga yttranden från andra 

instanser och utarbetat ett eget yttrande över ansökan. SSM bedömer att handlingarna i 

enlighet med 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet kan överlämnas till 

regeringen för prövning.  
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___________________ 

I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Utredaren Simon Carroll har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Johan 

Anderberg, enhetschefen Svante Ernberg och verksjuristen Martin Henrysson deltagit. 
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Bilagor 
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För kännedom 
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2. Vattenfall AB 
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